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СКУПШТИНА ГРАДА 

____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
 
На основу чл. 15. и 16. Закона о 

Граду Градишка („Службени гласник 
Републике Српске“,  број 26/19)  и члана 
87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 05.04.2019. 
године доноси  
 

О Д Л У К У 
о конституисању органа Града 

Градишка 
 
 

I 
 
Констатује се да је Закон о Граду 
Градишка ступио на снагу дана 05. 04. 
2019. године. 
 

II 
 
Ступањем на снагу Закона о граду 
Градишка конституишу се органи Града 
Градишка и то: 

- Скупштина града Градишка  као 
представнички орган власти у Граду 
Градишка и  
- Градоначелник Града Градишка као 
извршни орган власти у Граду Градишка. 
 

III 
  

Скупштина града Градишка дужна је да 
усклади Статут и друга општа акта са 
одредбама Закона о Граду Градишка у 
року од 60 дана од дана конституисања 
органа Града Градишка. 
 
 

IV 
 

Функционери  и службеници општине 
Градишка  именовани, односно изабрани 
на мандатни период остају у мандату до 
истека мандата органа који их је 
именовао, односно изабрао, осим у 
случају престанка мандата, у складу са 
законом.  
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V 
 
Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику 
града Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-161/19                                                                                               
Датум: 05.04.2019. године                                                                                        
Градишка                                                                                     

                                                        
ПРЕДСЈЕДНИК                                                        

СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                          
Миленко Павловић с.р. 

 

___________________________________ 

На основу  чл. 39., 82. и 83. Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), 
чл. 4. и 16. Закона о Граду Градишка 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број  26/19) и  члана 144. став 2. Статута 
општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, број 4/17), 
Скупштина града Градишка на сједници 
одржаној дана 05.04.2019. године  д о н и 
ј е л а   ј е  
 

ОДЛУКУ 
о измјенама Статута општине 

Градишка 
 
 

Члан 1.  
 

У Статуту општине Градишка („Службени 
гласник општине Градишка“, број 4/17) у: 
наслову,  главама,  одјељцима  и у чл. 1-
36, 49, 50, 59,65, 68,78-83, 86, 89,90, 92, 
93, 94, 104, 106, 110, 115, 121, 130,133-
144, 146, 149 и 150 ријеч: „општина“ у 
одређеном падежу замјењује се ријечју: 
„град“. 
 

Члан 2.  
 

Члан 5. се мијења и гласи: 
„(1) Град има својство правног лица. 

 (2) Град представља и заступа 
Градоначелник“. 
 

Члан 3.  
 

Члан 9. се мијења и гласи: 
„(1) Град има празник. 
(2) Празник Града је „Дан града 
Градишка“ који се празнује 24. априла, у 
знак сјећања на ослобођење Градишке у 
Другом свјетском рату. 
(3) Град установљава традиционалну 
манифестацију под називом „Градишка 
јесен“, у складу са одлуком Скупштине 
града“. 

Члан 4. 
 

У члану 29. став (1) тачка 1) се мијења и 
гласи: 
„1) редовно објављује одлуке Скупштине 
града и Градоначелника и друга акта у 
„Службеном гласнику града Градишка“. 
 

Члан 5.  
 

Члан 34. се мијења и гласи: 
„ Органи  Града су: 
1) Скупштина града и 
2) Градоначелник“. 
 

Члан 6.  
 

Члан 35. се мијења и гласи: 
„Функционери Града су: 
1) Градоначелник, 
2) замјеник Градоначелника, 
3) предсједник Скупштине града и 
4) потпредсједник Скупштине града“. 
 

Члан 7. 
 

У чл. 36-48, 50, 51,  53-58, 62, 65-68, 70, 
74, 77- 79,  81, 83 - 85, 87- 92, 95, 97,98, 
101, 103,  105, 107, 108, 111, 112, 114 -
116, 118, 120, 121, 127, 129, 130, 133, 135, 
136,138, 140, 144, 145, 146. и  147. ријечи: 
„Скупштина општине“ у одређеном 
падежу замјењују се ријечима: 
„Скупштина града 
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Члан 8.  
 

Наслов испред члана 59. и члан 59. се 
мијењају и гласе: 
 
„2. Градоначелник“.  

Члан 59. 
 

(1) Градоначелник је извршни орган 
власти Града. 
(2) Градоначелник заступа и представља 
Град. 
(3) Градоначелник руководи Градском 
управом и одговоран је за њен рад“. 
 

Члан 9. 
 

У чл. 29, 36, 50, 55, 60 -70,  73-79, 84, 85, 
88, 90, 92, 95, 98, 99, 104, 111, 112, 116, 
120, 138, 140, 145. и 146. ријечи: 
„Начелник општине“ у  одређеном падежу 
замјењује се ријечју: „Градоначелник“. 
 

Члан 10. 
 

У чл. 39, 51, 58, 68, 69, 70, 71, 72, 74,75, 
76, 131,132 и у одјељку  2.1. испред 
члана 69. ријечи: „Општинска управа“ у 
одређеном падежу замјењују се ријечима: 
„Градска управа“. 
 

Члан 11. 
 

У члану 92. ријечи: „Службени гласник 
општине Градишка“ замјењују се 
ријечима: „Службени гласник града 
Градишка“. 

Члан 12. 
 
Ова одлука о измјенама  Статута 
општине Градишка ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-162/19                                                                 
Датум: 05.04.2019.године                                                   
Градишка 

                                                        
ПРЕДСЈЕДНИК                                                        

СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                 
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

На основу  члана 39. став (2) тачка 
26) а у вези са чланом 52. став (1) Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16),  
чл. 8. став (5) и 16. Закона о Граду 
Градишка („Службени гласник Републике 
Српске“, број 26/19) и члана 36. став (2) 
тачка 28) Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17), Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 05.04.2019. 
године  д о н и ј е л а  ј е  
 
 

ОДЛУКУ 
о измјенама и допунама Пословника о 

раду Скупштине општине Градишка 
 
 

Члан 1.  
 

У Пословнику о раду Скупштине општине 
Градишка („Службени гласник општине 
Градишка“, број 6/17) у наслову,  глави XII 
и у чл. 1, 2, 12, 13, 43, 45, 68, 69, 70, 80. и 
123. ријечи: „Скупштина општине“ у 
одређеном падежу замјењују се ријечима: 
„Скупштина града“. 
 

Члан 2.  
 

У глави IX, одјељку 2. испред члана 175. 
и чл. 2, 14, 19, 20, 21, 32, 34, 35, 36, 43, 
49, 68, 76, 80, 81, 82, 83, 87, 89, 93, 95, 98, 
123, 127, 141, 142, 143, 146, 148, 151, 163, 
164, 165, 171, 175, 178-181, 183, 184, 187, 
188-191. и 203. ријечи: „Начелник 
општине“ у  одређеном падежу замјењују 
се ријечју: „градоначелник“. 
 

Члан 3.  
 

У чл. 1, 4. и 12. ријечи: „Статут општине“ у 
одређеном падежу замјењују се ријечима: 
„Статут града“. 
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Члан 4. 
 
У чл. 10, 12, 35, 54, 56, 57-61, 63, 65, 66, 
67, 69, 70, 71, 75, 79, 81, 87, 93, 127, 131, 
136, 139, 142, 154, 185, 187. и 197. ријеч 
„општина“ у  одређеном падежу замјењује 
се  
ријечју: „град“. 
 

Члан 5.  
 

У чл. 19, 21, 34, 35, 36, 48, 56, 66, 72, 76, 
81, 82, 83, 87, 127, 139, 154, 183, 187, 189. 
и 191. ријечи: „Општинска управа“ у 
одређеном падежу замјењују се ријечима: 
„Градска управа“. 
 

Члан 6.  
 

У чл. 34, 77, 160, 166. и 168. ријечи: 
„Службени гласник општине Градишка“ у 
одређеном падежу замјењују се ријечима: 
„Службени гласник града Градишка“. 
 

Члан 7.  
 

У чл. 53. и 63. ријечи „општинског развоја“ 
замјењују се ријечима „развоја града“. 
 

Члан 8. 
 

(1) У члану 55. став 1. послије тачке 9. 
додају се нове т. 10, 11. и 12. које гласе: 
„10) даје мишљење о приједлозима 
прописа и других аката од значаја за 
спријечавање корупције, 
11) прати спровођење прописа везаних за 
борбу против корупције од стране органа, 
установа и предузећа Града,  
12) предлаже мјере превенције у овој 
области,“. 
(2) Досадашње т. 10. и 11. овог става, 
постају т. 13. и 14. 
 

Члан 9.  
 

У чл. 59. и 74. ријечи „општинских органа“ 
замјењују се ријечима „органа града“. 
 

 
 

Члан 10. 
 
У члану 61. став 2. мијења се и гласи:  
„(2) Комисија за друштвени положај жена 
и равноправност полова има пет чланова 
од којих се три бирају из реда одборника 
а два из реда стручњака из ове области.“ 
 

Члан 11. 
 

У члану 87. у ставу 2. ријечи: „чији су 
интереси обухваћени питањем које је 
стављено на дневни ред сједнице“ бришу 
се. 
 

Члан 12. 
 

Члан  132. мијења се и гласи: 
„(1) Одборници Скупштине могу 
поднијети писани захтјев секретару 
Скупштине да им се достави тонски 
снимак сједнице Скупштине или неког 
њеног дијела. У том случају, секретар је 
дужан да им у року од три дана исти 
достави. 
(2)Тонски снимак са сједнице Скупштине 
града или његов одређени дио се 
прекуцава у текстуални облик по одлуци 
Скупштине. 
(3)Скупштина одлуку из претходног става 
доноси без претреса а на захтјев 
предлагача одређеног материјала са те 
сједнице, одборника или клуба 
одборника. (4)Захтјев за прекуцавање 
може се поднијети најкасније на почетку 
наредне сједнице Скупштине, приликом 
изјашњавања о Изводу из записника.“ 
 

Члан 13. 
 

У члану 147. послије става 5. додају се 
нови ст. 6. и 7. који гласе: 
„(6) Ако предлагач акта прихвати 
поднесени амандман, он постаје 
саставни дио приједлога акта који се 
разматра. 
(7) У случају одржавања ванредне 
сједнице Скупштине, амандмани се могу 
поднијети на самој сједници у складу са 
ставом (4) овог члана.“ 
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Члан 14. 
 

Члан 161. мијења се и гласи: 
„(1) Исправку штампарских грешака у 
објављеним актима Скупштине, на 
приједлог предлагача, одјељења, служби 
или самоиницијативно, врши секретар 
Скупштине, након упоређивања са 
изворником. 
(2) Уређивачки одбор Службеног 
гласника, након упоређивања са 
изворником акта, врши исправку грешака 
у актима објављеним у Службеном 
гласнику, за које није надлежан секретар 
Скупштине. 
(3) Исправке из ст. 1. и 2. овог члана 
објављују се у „Службеном гласнику 
града Градишка.“ 
 

Члан 15. 
 
Одлука о измјенама и допунама 
Пословника о раду Скупштине општине 
Градишка ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-163/19                                                                                           
Датум: 05.04.2019. године                                                                                   
Градишка      

                                                        
ПРЕДСЈЕДНИК                                              

СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                               
Миленко Павловић с.р. 

___________________________________ 
 

 
На основу чл. 39. и 53. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,  број 97/16), члана 16. 
Закона о Граду Градишка („Службени 
гласник Републике Српске“, број 26/19) и 
чл. 56. и 87. Статута општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“, 
број 4/17) Скупштина града Градишка на 
сједници одржаној дана 05.04.2019. 
године доноси 
 

 
 

 
О Д Л У К У 

о формирању Стручне службе 
Скупштине града 

 
I 

 
Скупштина града Градишка за потребе 
рада Скупштине града и радних тијела 
Скупштине формира Стручну службу 
Скупштине града. 

 
II 

 
Стручна служба Скупштине града 
обавља стручне и административно - 
техничке послове за потребе сазивања и 
одржавања сједница Скупштине. 
  
Стручна служба Скупштине града 
обавља и друге послове који су потребни 
за несметано функционисање Скупштине 
града и у њеној су надлежности. 
 

III 
 
Стручном службом Скупштине града 
руководи секретар Скупштине града. 
  

 IV 
 
Стручна служба Скупштине града ће бити 
организована у склопу Градске управе 
Града Градишка. 
 

V 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику града Градишка“. 
 
Број: 01-022-164/19                                                                                              
Датум: 05.04.2019. године                                                                                       
Градишка                                                                                    

                                                       
ПРЕДСЈЕДНИК                                                        

СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                    
Миленко Павловић с.р. 

 

 



5.4.2019. године                 „Службени гласник града Градишка“ – број 5/19                                     страна 6 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 88. 
Статута општине Градишка, а везано за 
ступање на снагу Закона о Граду 
Градишка („Службени гласник Републике 
Српске“, број 26/19) Градоначелник Града 
Градишке д о н о с и  

 

УПУТСТВО 

о активностима, садржају, 
потписивању, евиденцијама и 

објављивању аката Града Градишка 

 

 

1. Констатује се да је Закон о Граду 
Градишка ступио на снагу дана 
05.04.2019. године. 

 

2. Ступањем на снагу Закона о Граду 
Градишка функционери општине 
Градишка почињу вршити дужност као 
функционери Града Градишка. 

 

3. Општинска управа Градишка наставља 
рад као Градска управа Града Градишка. 

 

4. Прописи о канцеларијском пословању 
Општинске управе Градишка примјењују 
се у истовјетном садржају на Градску 
управу Градишка (у свим актима и 
дописима умјесто назива ЈЛС „Општина 
Градишка“ користиће се назив „Град 
Градишка). 

5. Служба Градоначелника,  Одсјек за ИТ 
ће одмах по пријему овог упутства: 
измјенити  интернет страницу  и мејл 
адресе функционера Града и  службеника 
Градске управе, измјенити меморандуме 
органа Града и организационих јединица 
Градске управе.  

 

6. Одјељење за општу управу ће одмах 
по пријему овог упутства: провести 
поступак измјене назива органа Града на 
улазу у зграду Градске управе, измјенити 
натписе у осам Мјесних канцеларија, 
извршити измјену  ознака на улазима у 
службене просторије Градске управе са 
истицањем  личног имена и функције 
функционера и службеника и 
намјештеника и ознаком послова које 
обављају, те извршити измјене у  називу 
и распореду  просторија органа Града код 
Инфо-пулта, провести активности на 
промјенама печата и штамбиља органа 
Града и организационих јединица 
Градске управе,  активности на измјенама 
у истицању симбола Града (заставе), 
поднијети захтјев за промјену у 
Републичком заводу за статистику, 
поднијети захтјеве за промјене 
пријава/одјава запослених у Пореској 
управи. 

 

7. Одјељење за финсије ће одмах по 
пријему овог упутства поднијети захтјеве 
за промјене: ЈИБ у Пореској управи, ПИБ 
у Управи за индиректно опорезивање Б и 
Х и у пословним банкама гдје се воде 
рачуни Града.  
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8. Одјељење за комуналне и стамбене 
послове ће одмах по пријему овог 
упутства провести активности на измјени 
натписа на подручју Града  који 
означавају територију Града Градишка. 

 

9. Објава општих аката органа Града и 
појединачних аката  о  избору, 
именовању и постављењу  вршиће се у 
„Службеном гласнику Града Градишка“. 

 

10. Упутство ступа на снагу даном 
доношења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 02-022-165/19 

Датум: 5. април 2019. године 

Градишка 

                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                Зоран Аџић с.р. 
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